MENNALAN RATSUTILAN
KESÄLEIRIT 2021
SRL:n hyväksymä ja valvoma ratsastuskoulu
I
II
III
IVa
IVb
V

7.-10.6.2021
11.-12.6.2021
14.-17.6.2021
21.-24.6.2021
21.-24.6.2021
28.6.-1.7.2021

VI
VII

4.7.-7.7.2021
12.-15.7.2021

Ratsastusleiri, 4vrk
Kouluikäisten lasten päiväleiri klo 8-16
Ratsastusleiri, 4vrk
Ratsastusleiri, 4vrk
Pihamaastoesteleiri, 4vrk
Aikuisten leiri (5 rats./ryhmä), 4 vrk
(ilman majoitusta 400 €)
Mennalan talenttien leiri, 4vrk
Äiti/isä+lapsi – ratsastusleiri

380€/ 400€/ 420€
225€
380€/ 400€/ 420€
380€/ 400€/ 420€
425€/ 450€/ 470€
440€/ 460€/ 480€

360€/ 390€/ 420€/ hlö

MITÄ AIEMMIN VARAAT – SITÄ ENEMMÄN HYÖDYT HINNASSA!
Hinnat voimassa tammikuun loppuun / huhtikuun loppuun / leirin alkuun
Leirille voit saapua edellisenä iltana klo 18 jälkeen (illalla tarjotaan iltapala) tai ensimmäisen leiripäivän
aamuna klo 8 aamiaiselle.
Leirit sisältävät: × vakuutus × 2 h ratsastusta / vrk (este-, koulu- ja maastoratsastusta), viimeisenä
leiripäivänä leirikilpailut × 1 h teoriaa / vrk × hyvää kotiruokaa (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala)
× hoitohevonen × mahdollisuus hoito- ja ratsastusmerkkisuorituksiin × paljon hauskaa vapaa-ajan
ohjelmaa × käytössä kenttä, maneesi ja kivat maastot
Lasten päiväleirille voi osallistua ilman mitään kokemusta hevosista. Päiväleirillä opetellaan hevosen
hoitoa ja ratsastamista avustajan kanssa. Viimeisen päivän leirikilpailu on leikkimielinen
keppihevoskilpailu! Ratsastusleirille voi ilmoittautua jos hallitsee jo laukkaamisen. Leirien ohjelma ja
painopiste opetuksessa tarkentuu leiriläisien toiveiden mukaisesti! Pihamaastoesteleirille osallistujilla on
oltava kokemusta jo väh. 60cm esteradoista. Opettajana toimii ratsastuksenopettaja Päivi Raskinen.
Aikuisten leirillä keskitytään ratsastuksessa runsaasti istunnan kehittämiseen ja leirin aikana on
mahdollisuus erilaisiin hoitoihin omalla kustannuksella. Opettajana toimii master-ratsastuksenopettaja
Katri Mennala. Aikuisten leirillä ratsastetaan 5 oppilaan pienissä ryhmissä.
Leirille voi osallistua myös omalla hevosella/ponilla, jolloin hinta on sama. Jos ratsastat osan tunneista
ratsastuskoulun hevosella lisämaksu on 12 eur/h.
Leireillä I-VI opetus tapahtuu pienissä kuuden hengen ryhmissä.
Majoitus kodikkaassa leiriasunnossa, jossa 2-5 hengen huoneita, oleskelutilat jne. Pihassa kesäsauna,
jossa suihkutilat.
Pidämme läpi kesän myös ratsastustunteja ja lyhytkursseja. Majoitusmahdollisuus keltaisella talolla. Kysy
lisää!
Ilmoittautumiset leireille hopoti.com – ohjelman kautta jota kautta hoituu leirien maksut.
Varausmaksu on 100€ joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa jälleen kerran viettämään unohtumaton leiriviikko kanssamme!!!
Lisätiedot:
Mennalan Ratsutila
Katri 040-7667 269
Katri Mennala
opet 0400-883 843
Saakoskentie 73
info@ratsutila.com
41820 SAAKOSKI
opettajat@ratsutila.com

